
Všeobecne záväzné nariadenie obce MOSTOVÁ 

č. 5/2019 

 

O MIESTNYCH DANIACH  

 
Obec Mostová v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5, 6 a 7, § 8 ods. 

2,4 a 5, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3 a 4, § 29 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. 

z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

v znení neskorších predpisov  u s t a n o v u j e 

  

 

PRVÁ ČASŤ 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky 

ukladania  a vyberania miestnych daní (ďalej len  „miestne dane“). 

 

  

§ 2 

Druhy miestnych daní 

 

Správca dane  ukladá na svojom území tieto miestne dane: 

a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za psa, 

c) daň za užívanie verejného priestranstva, 

d) daň za predajné automaty   

e) daň za nevýherné hracie prístroje  

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
 

DAŇ Z POZEMKOV 

 

§ 3 

Základ dane 

 

Ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom, správca dane 

použije hodnotu pozemku určenú týmto všeobecne záväzným nariadením a to: 

     a)    lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                                        0,20 €/ m2  

     b)    rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy    0,20 €/ m2  

 

 

 



§ 4 

Sadzba dane 

 

Správca dane na území celej obce Mostová určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre 

pozemky druhu: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty vo výške 0,40 %  

b) záhrady vo výške 0,40 %  

c) zastavané plochy a nádvoria , ostatné plochy 0,45 %  

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy 0,30 %  

e) stavebné pozemky 0,40 %  

f) pozemky na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu      

1,3%  

 

 

DAŇ ZO STAVIEB 

 

§ 5 

Sadzba dane 

 

Správca dane na území celej obce Mostová určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za 

každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške: 

a) 0,060 € - stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu,  

b) 0,060 € - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0,663 € - chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

d) 0,331 € - samostatne stojace garáže, 

e) 0,331 € - priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, 

f) 0,331 € - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

g) 0,165 € - ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f). 

 

 

DAŇ Z BYTOV 

 

§ 6 

Sadzba dane 

 

Ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov  na území  obce Mostová  za 

každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome je: 

a) 0,060 € za byty,  

b) 0,070 € za nebytové priestory.  

 

 

 

 



SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 
§ 7 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

1/ Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje: 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 

b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 

c) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave, 

d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami. 

 

2/ Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje: 

        -  stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym 

           zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so 

           zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby slúžiace na účely sociálnej pomoci a múzeá, 

           galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia 

 

 

TRETIA ČASŤ 

D A Ň   Z A   P S A 
 

§ 8 

Sadzba dane 

 

 Správca dane určuje sadzbu dane za psa nasledovne: 

- za jedného psa 5,00 € / kalendárny rok.   

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

DAŇ  ZA  UŽÍVANIE  VEREJNÉHO  PRIESTRANSTVA 

 
§ 9 

Predmet dane 

 

1/  Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva na území obce Mostová. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa 

rozumie  umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného 

zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a atrakcií, 

umiestnenie skládky bez stavebného povolenia a umiestnenie  prenosných reklamných 

zariadení.  

2/ Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce a to: miestne komunikácie, chodníky, parkoviská, parky, lesoparky, verejná 

zeleň.  

 

§ 10 

Daňovník 

 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva 

podľa § 9 tohto nariadenia.  



§ 11 

Sadzba dane 

 

 Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj 

začatý m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň  nasledovne: 

 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb     za 1m2/1deň         1,50 €  

b) umiestnenie stavebného zariadenia                                           za 1m2/1deň         1,50 €  

c) umiestnenie predajného zariadenia                                            za 1m2/1deň         1,50 €  

d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a atrakcií                za 1m2/1deň         0,50 €  

e) umiestnenie skládky – bez stavebného povolenia                     za 1m2/1deň         2,00 €  

f) umiestnenie prenosných reklamných zariadení nad 1 m2          za 1m2/1deň         1,50 €  

 

§ 12 

Oznamovacia povinnosť 

  

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

  

 

PIATA ČASŤ 

DAŇ  ZA  PREDAJNÉ AUTOMATY 
 

§ 13 

Sadzba dane 

 

Správca dane určuje sadzbu dane: 

     50,00 €  za  predajný automat / kalendárny rok.  

     

 

§ 14 

Evidencia predajných automatov 

 

 Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú 

evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne: 

a) výrobné číslo predajného automatu, 

b) miesto prevádzkovania, 

c) začiatok a ukončenie prevádzkovania. 

 

 

ŠIESTA ČASŤ 

DAŇ  ZA  NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE  
 

§ 15 

Sadzba dane 

 

 Správca dane určuje sadzbu dane: 

50,00 €/1 rok/ 1 hrací prístroj.   

 

 



§ 16 

Evidencia nevýherných hracích prístrojov 

 

 Na účely výberu dane, prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú 

evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne: 

a) výrobné číslo predajného automatu, 

b) miesto prevádzkovania, 

c) začiatok a ukončenie prevádzkovania. 

 

 

SIEDMA ČASŤ 

 

§ 17 

Vyrubovanie dane 

 

Správca dane nebude vyrubovať daň v úhrne  do sumy 3,00 €, 

 

 

ÔSMA  ČASŤ 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

§ 18 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa  12.12.2019 a schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo       

163/OZ/2019.  

 

§ 19 

Účinnosť 

 

      1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Mostová č. 2/2016 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady týmto nariadením 

stráca platnosť od   1. januára 2020. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach nadobúda účinnosť 1. januára 

2020. 

 

 

                                                                                                         JUDr. Tibor Rózsár v.r. 

                                                                                                               starosta obce 

 

 

Vyvesené dňa:16.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 


